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INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho tem por objetivo demonstrar a importância do Mosteiro de São 

Bento situado na Rua  Benjamin da Rocha Junior, s/nº bairro São Bento na cidade de 

Duque de Caxias, para o desenvolvimento da cidade e arredores. Situado em uma região 

pouco desenvolvida da cidade, o local não tem ainda seu passado reconhecido de forma 

efetiva na participação do crescimento populacional econômico e social do município. 

 

 Essa preocupação foi que levou o grupo de estudantes do curso de pedagogia da 

UERJ/FEBF a iniciar pesquisas para conhecer o que já se tem de produção sobre a 

região conhecida como museu de são bento. Após algumas visitas ao local e entrevista 

realizada com a professora Marlucia do CRPH ( Centro de Referência Patrimonial e 

Histórico do município de Duque de Caxias), o grupo descobriu um rico material 

referente ao bairro São Bento e sua importância para o surgimento da cidade de Duque 

de Caxias. 

 

 O trabalho aqui exposto serve como referencial para conhecer a história, 

entretanto faz-se necessário aos que se interessarem em se aprofundar no assunto que se 

faça uma visita ao Museu do São Bento para conhecer com riqueza de detalhes essa 

história que até então estava desconhecida pela maioria de nossos estudantes.  

 

A origem da Fazenda São Bento 

 

  A mais antiga e importante fazenda localizada em nosso município, a Fazenda 

São Bento, também conhecida como Fazenda de Iguaçu, surgiu da compra pelo 

Mosteiro de São Bento de partes das terras de Cristóvão Monteiro, em 1591. Com a 
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doação de outra porção feita pela viúva de Cristóvão, teve origem a Fazenda São Bento, 

em 1596. A fazenda dava início ao processo de colonização do Vale do Rio Iguaçu.  

 

     Inicialmente, os monges Beneditinos construíram uma capela dedicada ao culto de 

Nossa Senhora das Candeias. Entretanto, no século XVIII, as terras mudaram de dono. 

Elas passaram para as mãos da irmandade de Nossa Sra. do Rosário dos Homens Pretos.  

 

     Existem divergências em relação à Ordem Monástica dos monges beneditinos. Há 

uma corrente de estudiosos que defendem a tese deles serem cistercienses (ramo da 

grande família monástica de São Bento). Por outro lado, há quem os classifiquem como 

beneditinos (missionários que viviam em áreas tropicais e que se vestiam de branco).  

 

     Por trinta e cinco anos, um engenho funcionou na fazenda. Toda a produção era 

enviada ao Reino. Com o aparecimento dos engenhos de Campos, Vargem Pequena e 

Camorim, com mais infra-estrutura e terras melhores, o engenho foi sendo desativo aos 

poucos.  

 

     A casa grande foi construída anexa à capela, entre l754 e l757, constituindo um 

convento para abrigar padres em descanso ou afastados do sacerdócio. Era também sede 

da grande fazenda de São Bento, cuja atividade econômica baseava-se na produção de 

farinha de mandioca e na fabricação de tijolos. O terreno foi desapropriado em 1921 

para sediar uma colônia agrícola.  

 

     Em 1993, a capela desabou e hoje, em ruínas, funciona precariamente em parte do 

casarão do Patronato São Bento, apenas uma escola primária e algumas oficinas de 

trabalho escolar mantidas pela Diocese de Duque de Caxias.  

 

     Do passado de importância religiosa, cultural e econômica só resta um cenário de 

ruínas, que ainda resiste às intempéries da natureza e ao descaso do homem. A casa 

grande e a capela da antiga Fazenda de São Bento abrange uma área de 

aproximadamente 100 metros de edificações. 
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A ordem de São Bento 

               As doações de terras denominadas sesmarias foram distribuídas nas terras 

brasileiras, a sesmaria de Aguassu foi doada ao Ouvidor-mor Cristóvão Monteiro em 

1565/66 quando instalou a fazenda Aguassu. Após a morte de Cristóvão Monteiro as 

terras da fazenda foram doadas por sua viúva para a Ordem de São Bento. 

               Essa ordem tem seu início no ano de 529 na abadia de Montecassino, na Itália 

por Bento de Núrsia (480-543) ela pregava a pobreza, a castidade, a obediência, a 

oração e o trabalho, assim como a obrigação de hospedar peregrinos e viajantes em seus 

mosteiros, dar assistência aos pobres e promover o ensino. 

          Acredita-se que a ordem tenha tomado pulso a partir da reunião de vários 

mosteiros que professavam a regra escrita por Bento de Núrsia, isso muito tempo após a 

sua morte. Posteriormente os monges dessa ordem passaram a ser reconhecidos como 

“beneditinos” cujo o prínicipio fundamental é “reza e trabalha”. 

A ordem beneditina no Brasil 

               As fontes relatam que em 1582 já havia sido fundado o Mosteiro de São Bento 

de Salvador da Bahia sob a responsabilidade dedo Padre Frei Antonio do Latrão 

Ventura, que era enarregado de chefiar a construção da comunidade em terras 

brasileiras. Até 1720 a ordem contou com sete abadias, mas a determinação do Abade 

Geral reconhecesse apenas as casas de Pernanbuco e Bahia, tendo sido as outras 

iniciativas particulares do Mosteiro baiano. 

               A construção do patrimônio material beneditino se deu, em sua maior parte, 

por doações de fiéis, inclusive em formas de doações de terras. O ano de 1827 marca 

uma nove etapa para os monges beneditinos no Brasil, nesse ano ocorre a separação dos 

Mosteiros beneditinos brasileiros e da Congregação beneditina de Portugal, mediada 

pela presença através da representação do frei Antônio do Carmo junto com o governo 

Imperial, sendo expedido a Bula Inter Gravíssimas Curas que declarava o 

desmenbramento e constituía uma Congregação independente. Não demorou para que 

se pensasse na construção de uma constituição que regulamentasse a Ordem brasileira, 

em 17 de junho de 1829 foi celebrado o primeiro capítulo geral. Em 17 de junho de 

1832 foi celebrado o segundo capítulo geral que impôs aos demais Mosteiros o 

ensinamento da doutrina cristã nos domingos e dias santos, além da oração do terço à 
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mão-de-obra cativa pois os monges da Ordem no Brasil provinham da Congregação 

Beneditina reformada de Portugal, ligada as raízes cluniacenses, cujos os monges não se 

dedicavam ao trabalho nos campos. 

 

A importância da Fazenda São Bento para  Duque de Caxias 

 Situado na Baixada Fluminense, Duque de Caxias abriga atualmente quase um 

milhão de habitantes em seus 465 km2. Seus limites estendem-se, atualmente, aos 

municípios de Miguel Pereira, Petrópolis, Magé, Rio de Janeiro, São João de Meriti e 

Nova Iguaçu. A hidrografia pode ser resumida em quatro bacias principais: Iguaçu, 

Meriti, Sarapuí e Estrela. O município é dividido em quatro distritos: 1o – Duque de 

Caxias, 2o – Campos Elíseos, 3o – Imbariê, 4o – Xerém. Em cumprimento à Lei 

Orgânica, a sede municipal, que figurava no 1º distrito, foi transferida, a partir de 29 de 

maio de 1991, para o 2º distrito. 

 

 A história de Duque de Caxias confunde-se com a dos municípios que lhe são 

vizinhos. Isso porque, até a década de 1940, Duque de Caxias, São João de Meriti e 

Nilópolis, juntos com Nova Iguaçu, formavam um só município. 

 

 A região onde está inserido o município, desde o período da ocupação européia, 

teve sua história estreitamente relacionada à da cidade do Rio de Janeiro. Situando-se às 

margens da Baía da Guanabara, teve seu desenvolvimento ligado à extensa rede 

hidrográfica que a cortava. Através dos rios, realizava-se o escoamento da produção 

local e estabeleciam-se os elos de comunicação entre o interior e o litoral, favorecendo a 

ocupação das cercanias da Baía pelo interior serrano. 

 

 O povoamento da região data do século XVI, quando foram doadas sesmarias, 

durante a expulsão dos franceses que haviam invadido a Baía de Guanabara. Um dos 

agraciados foi Cristóvão Monteiro que recebeu terras, em 1565, às margens do rio 

Iguaçu, que formaram a Fazenda do Iguaçu, sendo a mesma, mais tarde, adquirida pela 

Ordem de São Bento, tornando-se então a mais antiga e importante fazenda localizada 

na região que hoje constitui o município de Duque de Caxias. 

 

 A atividade econômica que incentivou a ocupação da região foi a do cultivo da 
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cana-de-açúcar. O milho, o feijão, a mandioca e o arroz tornaram-se, também, 

importantes produtos durante esse período e abasteceram a cidade do Rio de Janeiro, 

assim como a lenha retirada da região. 

 

 Já no século XVIII, a relação da urbe carioca com a região da Baixada se 

estreitou ainda mais, através dos caminhos que ligavam a região das Minas Gerais, 

quando o eixo econômico do Brasil em sua relação com Portugal, se voltou para o ouro 

do planalto mineiro. Com a necessidade do escoamento do ouro e o abastecimento da 

província mineira, a região da Baixada da Guanabara passou a ter importância 

estratégica, pois se tornou área obrigatória de passagem, por conta de seus rios, bem 

como pelas estradas que foram abertas através das serras para que o trânsito de 

mercadorias se desenvolvesse. O Caminho Novo do Pilar, aberto devido às necessidades 

oriundas da mineração, entre elas a de se abrir um caminho rápido, econômico e seguro, 

que ligasse o Rio de Janeiro à região das Minas Gerais, intensificou as relações daquela 

cidade com os portos da Estrela, Pilar e Iguaçu. 

 

 Apesar da decadência da mineração, a região manteve-se ainda como ponto de 

parada e abastecimento de tropeiros, assim como local de passagem de mercadorias. Até 

o século XIX, o desenvolvimento das áreas no entorno da Baía foi notável. Entretanto, a 

impiedosa devastação das matas, assoreamento e obstrução dos rios e, conseqüente, 

transbordamento destes, favoreceram o surgimento de epidemias de doenças endêmicas 

da região, como a malária e o cólera. Muitos abandonaram a região que, praticamente, 

ficou inabitável. 

 

 Em meados do século XIX, Meriti, área do atual 1º distrito de Duque de Caxias, 

representava apenas um ponto de escoamento de poucos produtos, dentre os quais a 

lenha e o carvão vegetal. Até meados do século XX, a área que corresponde ao 

município era um espaço rural, uma área periférica que sofreu o impacto de algumas 

propostas de saneamento no início do século, mas que, no entanto, passou por um 

processo de ocupação desordenado, facilitado pela Estrada de Ferro Leopoldina 

Railway. 

 

 A recuperação de Meriti começou a se insinuar com o advento da estrada de 

ferro, que ditava novos traçados nos caminhos, modificando por completo as relações 
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comerciais e a ocupação do solo. Foi o início do processo de surgimento de vilas e 

povoados que se organizaram em torno das estações ferroviárias, origem dos muitos 

bairros das nossas atuais cidades. Quando a ferrovia atingiu o vale de Meriti, a região 

começou a sofrer os efeitos da expansão urbana da cidade do Rio de Janeiro. Com a 

inauguração da Estrada de Ferro Leopoldina, em 23 de abril de 1886, a localidade ficou 

definitivamente ligada ao antigo Distrito Federal. 

 

 No início do século XX, as terras da Baixada serviram para aliviar as pressões 

demográficas da cidade do Rio de Janeiro, já prenunciadas no “Bota Abaixo” do 

Prefeito Pereira Passos. Os dados estatísticos revelam que, em 1910, a população de 

Meriti era de 800 pessoas, passando em 1920, para 2.920, e em 1930, para 28.756 

habitantes. O rápido crescimento populacional provocou o fracionamento e loteamento 

das antigas propriedades rurais, naquele momento, improdutivas. 

 

 A partir dos anos 1930, durante a era Vargas, o território do atual município de 

Duque de Caxias experimentou intensivo processo de remodelação de sua área, 

incorporando-se ao modelo urbano-industrial. O desenvolvimento pelo qual passava 

Meriti levou o Deputado Federal Dr. Manoel Reis a propor a criação do Distrito de 

Caxias. Dessa forma, através do Decreto Estadual nº 2.559, de 14 de março de 1931, o 

Interventor Federal Plínio Casado elevou o local a 8º Distrito de Nova Iguaçu. 

 

 Os anos 1940 encontraram o Distrito com uma população que já atingia a casa 

dos 100.000 habitantes. Em 31 de dezembro de 1943, através do Decreto Lei nº 1.055, 

foi criado o Município de Duque de Caxias, porém somente em 1947, foi eleito o 

primeiro Prefeito por voto popular, Dr. Gastão Reis, tendo a Câmara Municipal sido 

instalada no mesmo ano.  

 
 

Conclusão  

 

 A importância de conhecermos a origem da nossa história nos faz sentir mais 

responsáveis pelos acontecimentos atuais que dizem respeito à continuidade dessa 

história. A origem do município de Duque de Caxias, pouco estudada pelas turmas de 

ensino fundamental das escolas públicas e particulares do município, deve ser disciplina 

obrigatória nas salas de aula do ensino fundamental. dessa forma poderemos formar 
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cidadãos caxienses que se identifiquem mais com sua história e dessa forma entender 

seu papel no processo histórico do seu município  e do seu país. 

 

  Querer formar cidadão do mundo sem antes permitir que este conheça suas 

origens é como construir um carro e não colocar nele combustível para andar. Esse 

papel de despertar para o estudo da história local é função de todo educador, e assim 

esse trabalho busca contribuir de forma mínima para que esse despertar aconteça em 

prol de uma perfeita educação. 
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